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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Uji Asumsi 

1. Uji Normalitas 

Sebelum melakukan uji hipotesis, maka peneliti terlebih 

dahulu melakukan uji asumsi normalitas data penelitian. Uji 

normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

distribusi pada data penelitian. Uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan Kolmogorov Smirnov dan normalitas ditunjukan 

apabila p > 0,05 yang hasilnya diperoleh sebagai berikut:  

a. Pada data pre test motivasi berprestasi diperoleh nilai K-S Z 

sebesar 0,965 dengan nilai p 0,310 (p > 0,05), yang berarti data 

pada motivasi berprestasi sebelum dilakukan treatment normal. 

b. Pada data post test motivasi berprestasi diperoleh K-S Z sebesar 

0,848 dengan nilai p 0,468 (p > 0,05), yang berarti data pada 

motivasi berprestasi sesudah dilakukan treatment normal. 

Hasil normalitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran F. 

B. Uji Paired Sample t-Test 

Uji Paired Sample t test merupakan uji beda dua sampel 

berpasangan. Sampel berpasangan merupakan dua subyek yang sama 

namun mengalami perlakuan yang berbeda pada situasi sebelum dan 

sesudah proses (Santoso, 2017, h. 40). Hasil yang diperoleh dari uji 

Paired Sample t test yaitu, sebagai berikut: 

a. Paired Sample Statistic 
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Pada bagian Paired Sample Statistic ini berfungsi untuk 

menunjukan deskripsi dari pasangan variabel yang dianalisis, yang 

meliputi perbedaan antara sebelum treatment (pre-test) dan 

sesudah treatment (post-test) dilakukan. Dalam data yang 

dihasilkan, diketahui bahwa rata-rata (mean) pre-test sebesar 

144,31 dengan Standar Deviasi 7,709. Sedangkan rata-rata (mean) 

post-test sebesar 157,56 dengan Standar Deviasi 8,441. 

C. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi, selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis dengan menggunakan program Statistical Packages For 

Social Science (SPSS) for Windows Release 21.00. Hipotesis 

penelitian yang diajukan peneliti yaitu mindset training dapat 

meningkatkan motivasi berprestasi siswa SMP Don Bosco II Jakarta 

kelas VIII. 

Teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan 

Uji Beda t-test (Paired Samples Test). Menurut Santoso (2017, h. 120) 

teknik ini merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan 

untuk mengaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-

rata sesudah diberikan perlakukan. 

Hasil dari analisis data ini menunjukan t = -15,496  (p< 0,01). 

Uji beda ditandai dengan adanya perbedaan mean pre-test (sebelum) 

dilakukan treatment sebesar 144,31 dengan Standar Devisiasi 7,709 

dan mean post-test (sesudah) dilakukan treatment sebesar 157,56 

dengan Standar Devisiasi 8,441. Uji beda tersebut disimpulkan bahwa 

adanya perbedaan antara rata-rata pre-test dan post-test, yang berarti 
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mindset training dapat meningkatkan motivasi beprestasi. Sesuai 

dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti, maka hipotesis di 

terima. Hasil hipotesis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran G. 

 

D. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis diterima yang 

berarti mindset training dapat meningkatkan motivasi berprestasi pada 

siswa SMP kelas VIII Don Bosko II Jakarta. Hal itu dibuktikan dengan 

memperoleh hasil t = -15,496  (p< 0,01) dan perbedaan dari mean pre-

test (sebelum) dilakukan treatment sebesar 144,31 dan mean post-test 

(sesudah) dilakukan treatment sebesar 157,56.  

Pendidikan memiliki peranan penting bagi manusia. 

Pendidikan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, kecerdasan 

dan pengembangan potensi pada setiap individu. Pendidikan secara 

umum berarti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri 

untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Pendidikan 

pertama individu dapatkan dari lingkungan keluarga (pendidikan 

informal), lingkungan sekolah (pendidikan formal) dan lingkungan 

masyarakat (pendidikan non-formal) (Kurniawati 2008). 

Resti (2014, h. 9) mengungkapkan sebuah dorongan atau 

motivasi yang paling penting dalam dunia psikologi pendidikan yaitu 

motivasi berprestasi. Menurut McClelland (1987, h. 227) 

mengungkapkan bahwa motivasi dipengaruhi oleh tiga kebutuhan, 

yaitu: kebutuhan untuk berprestasi (need for achievement), kebutuhan 

untuk berkuasa (need for power), kebutuhan afiliasi (need for 
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affiliation). Individu yang memiliki kebutuhan berprestasi yang 

tinggi, maka individu akan berusaha selalu mencapai prestasi yang 

tinggi melebihi orang-orang yang ada di sekitarnya, individu tersebut 

memiliki tanggung jawab dan menyukai sebuah tantangan. Jika 

kebutuhan berprestasi rendah maka individu tidak memiliki rasa untuk 

berkompetisi, tidak ingin mencapai suatu prestasi yang diinginkan dan 

perilaku yang muncul adalah rasa malas atau tidak bersungguh-

sungguh. 

Masa remaja merupakan masa yang penting bagi 

perkembangan prestasi peserta didik, baik dalam bidang akademik 

maupun bidang non-akademik. Prestasi di bidang akademik berkaitan 

dengan ilmu pengetahuan, pada umumnya bersifat teoritis. Prestasi 

dibidang non-akademik tercermin dari kegiatan ekstrakulikuler di 

sekolah. Tujuan dari kegiatan ektrakulikuler ini pada umumnya untuk 

mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuan di berbagai 

bidang di luar bidang akademik. Kedua bidang ini satu sama lain 

saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain. 

Keberhasilan di bidang akademik akan mendukung motivasi 

berprestasi di bidang non-akademik. Demikian juga keberhasilan di 

bidang non-akademik akan memacu motivasi berprestasi di bidang 

akademik (Aryanti, 2015). 

Suryabrata (1984, h. 70) menyatakan bahwa sebuah motivasi 

adalah keadaan yang terdapat di dalam diri seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu. Berbeda dengan 

motivasi berprestasi yaitu sebuah keinginan individu yang ada 
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didalam dirinya untuk mendorong diri sendiri dalam mencapai 

kesuksesan, tujuan dan cita-cita serta sebagai keunggulan seseorang 

dinyatakan oleh McClelland (1987, h. 227). 

 Jika dikaitkan dengan motivasi berprestasi, umumnya usia 14-

15 tahun setara dengan kelas VIII SMP, peserta didik sudah dapat 

mempertimbangkan nilai-nilai yang mereka miliki dalam menentukan 

masa depan, cita-cita dan untuk melanjutkan studi selanjutnya. Pada 

usia ini, peserta didik sudah dapat memperluas pandangannya 

mengenai tujuan akhir dan impian. Menurut McClelland (1987, h. 

260) motivasi berprestasi tidak dibawa sejak lahir, melainkan 

dibentuk melalui suatu proses dengan cara membangun ikatan nilai, 

kepercayaan dan sikap yang postif ke dalam diri individu untuk 

mengembangkan suatu kinerja. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

motivasi berprestasi tidak di bawa sejak lahir, melainkan bisa di 

bentuk melalui suatu proses dengan cara  membangun ikatan nilai, 

kepercayaan dan sikap positif ke dalam diri individu. Motivasi 

berprestasi adalah sebuah keinginan di dalam diri seseoran untuk 

mencapai sebuah keinginan, tujuan dan cita-cita serta menjadi ukuran 

keunggulan di dalam diri seseorang. 

Menurut McClelland (1987, h. 238-246) ciri-ciri individu yang 

memiliki motivasi berprestasi tinggi, yaitu: (a) memiliki 

tanggungjawab terhadap tugas, (b) mempertimbangkan resiko, (c) 

memperhatikan umpan balik, (d) kreatif dan inovatif, (f) menyukai 

tantangan, (g) mempunyai tujuan dan cita-cita yang jelas. 
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Memiliki tanggung jawab terhadap nilai ujian atau tugas 

merupakan hal yang sangat penting pada setiap peserta didik. Jika para 

peserta didik tidak memiliki tanggung jawab terhadap itu semua, 

peserta didik akan kesulitan untuk meraih sebuah prestasi yang 

mereka inginkan. McClelland (1987, h. 238) peserta didik yang 

memiliki motivasi berprestasi yang tinggi memiliki tanggung jawab 

yang tinggi juga terhadap segala sesuatu yang mereka kerjakan, 

individu akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa menghasilkan 

yang terbaik untuk bisa beprestasi dan meraih sebuah cita-cita.  

Menurut McClelland (1987, h. 248) umpan balik (feedback) 

adalah pemberian informasi yang diperoleh dari tes ukur lainnya 

kepada peserta didik untuk memperbaiki pencapaian hasil nilai dari 

tugas maupun ujian, yang dilakukan oleh guru dengan memberikan 

pendapatnya secara objektif untuk mengetahui sudah tercapainya 

tujuan didalam pembelajaran atau belum tercapai dari tujuan itu 

sendiri. Individu yang memiliki motivasi berpretasi akan senang untuk 

mendapatkan umpan balik (feedback) dari hasil nilai ujian maupun 

tugas yang dikerjakan sebelumnya, karena peserta didik akan 

mengetahui kesalahan-kesalahan dalam hasil pembelajaran, serta 

kelemahan diri peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal dalam 

ujian maupun tugas serta membantu siswa untuk meningkatkan 

motivasi berprestasi.  

Menurut McClelland (1987, h. 242) individu yang memiliki 

motivasi beprestasi yang tinggi senang dengan tugas-tugas yang 

menantang, individu akan merasa tugas tersebut dapat mereke 
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selesaikan dengan usaha dan ketekuan agar mereka dapat mencapai 

prestasi yang diinginkan disekolah, misalnya dengan menjadi juara 

kelas, mendapatkan hasil ujian yang baik. Peserta didik juga akan 

mempertimbangkan resiko sebelum memulai segala susuatu seperti 

tugas, dan juga mereka akan memikirkan ketika peserta didik tidak 

menyiapkan bahan-bahan untuk ujian di hari selanjutnya peserta didik 

akan beresiko mendapatkan nilai yang jelak. Sehingga mereka akan 

mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang agar dapat 

menyelesaikannya dengan baik. 

Motivasi berprestasi yang tinggi bagi para peserta didik akan 

meningktkan kreativitas dan inovatif di dalam diri peserta didik. 

Kreativitas dalam pembelajaran sangatlah penting karena kreatif 

adalah kemampuan didalam diri individu untuk menemukan sesutau 

yang baru hamper sama dengan inovatif yaitu kemampuan seseorang 

dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk 

menghasilkan karya (Wahyudi, 2013), peserta didik yang memiliki 

motivasi berprestasi tinggi akan mencari usaha baru untuk 

menyelesaikan tugas atau soal-soal ujian dengan seeftif mungkin yang 

bisa mereka kerjakaan agar mencapai hasil yang maksimal. 

Peserta didik yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi 

salah satu dari lima cirinya yaitu memiliki tujuan akhir atau cita-cita 

yang jelas untuk masa depannya. Menurut Nofaola (2015) cita-cita 

adalah sebuah keinginan harapan atau tujuan yang selalu ada dalam 

pikiran, peserta didik yang memiliki motivasi berprestasi tinggi akan 

dengan jelas menggambarkan cita-cita yang akan dicapai. Tujuan 
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akhir atau sebuah cita-cita berperan penting dalam memotivasi peserta 

didik untuk berprestasi lebih tinggi agar membimbing peserta didik 

dengan arah tujuan yang jelas. 

Menurut Woolfolk (1995, h. 351) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi berprestasi yaitu faktor instrinsik dan faktor 

eksternal. Faktor instrinsik yaitu faktor yang timbul dari dalam diri 

individu untuk memulai dan menyelesaikan suatu tugas serta adanya 

kepercayaan yang terbentuk dari dalam diri sendiri untuk mencapai 

sebuah tujuan tertentu dan menggapai kesusksesan akan cita-citanya 

yang terbentuk dari kesadaran dirinya sendiri. Faktor kedua yang 

mempengaruhi motivasi berprestasi yaitu faktor ektrinsik yang berasal 

dari luar diri individu, bisa dari lingkungan, keluarga, dan orang lain. 

Salah satu faktor untuk memiliki motivasi berprestasi yang 

tinggi berkaitan dengan mindset, yaitu faktor yang muncul di dalam 

diri sendiri. Peserta didik dapat mengendalikan atau changing mindset 

di dalam dirinya sendiri. Seperti ketika peserta didik merasakan rasa 

malas yang berlebihan, atau mereka meras bahwa pelajaran tertntu 

sulit sehingga menghampat mereka untuk beprestasi. Itu semua 

disebabkan karena pola pikir yang salah terhadap sesuatu (Borg 2015, 

h. 83).  

Menurut Blackwell, dkk ( 2007, h. 247) salah satu cara untuk 

mengubah mindset peserta didik yaitu dengan cara memberikan 

program training berfungsi untuk mengubah pengetahuan, sikap yang 

mencakup suatu pembelajaran terhadap pengalaman-pengalaman. 

Mindset menurut Gunawan (2008, h. 13) yaitu sekumpulan 
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kepercayaan atau suatu cara untuk berpikir yang menentukan perilaku 

atau pandangan individu. sehingga salah satu teknik untuk 

meningkatkan motivasi berprestasi yaitu dengan cara meberikan 

mindset training. 

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu mindset training dapat 

meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa SMP Don Bosco II 

Jakarta kelas VIII dilihat dari hasil analisis data yang menunjukan t = 

-15,496  (p< 0,01). Uji beda ditandai dengan adanya perbedaan mean 

pre-test (sebelum) dilakukan treatment sebesar 144,31 dan mean post-

test (sesudah) dilakukan treatment sebesar 157,56. Maka dari 

perbedaan mean prepost test tersebut disimpulkan bahwa mindset 

training dapat meningkatkan motivasi berprestasi. Sesuai dengan 

hipotesis yang diajukan oleh peneliti, hipotesis diterima. 

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan-

kelemahan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Tidak adanya kelompok kontrol. 

2. Pelaksanaanya dilakukan secara kelas besar, membuat peneliti 

tidak optimal untuk mendapingi peserta didik. 

3. Beberapa peserta didik masih terpengaruh orang lain dalam 

mengisi skala penelitian sehingga penulis harus selalu 

mendampingi subjek dalam mengisi skala penelitian. 

 

 

 


